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 Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 Stupeň splnění cíle práce 

 

 Velmi dobře 

 (neobratné formulování cílů) 

 

 Logická stavba práce 

 

 Výborně až velmi dobře 

 (vyváženost i návaznost kapitol) 

 

 Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

 Velmi dobře až dobře 

 (roztříštěnost zdrojů zejména v „2 Syntéza poznatků“) 

 

 Adekvátnost použitých metod 

 

 Velmi dobře 

 Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos  

 

 Velmi dobře 

 Nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 

 Výborně až velmi dobře 

 (značné nároky, dobře zvládnuté) 

 

 Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

 Velmi dobře 

 Stylistická úroveň, jazyk 

 

 Velmi dobře až dobře 

 (časté překlepy, neobratné formulace) 

 

 

Praktický /teoretický přínos zpracované BP: značný 

HODNOCENÍ PRÁCE: 

Hodnocená BP je bezesporu přínosná v zmapování a popsání řady programů na podporu pohybové aktivity 

dětí v základních školách v České republice. Snaha autora zjistit u vybraných pěti programů jejich hodnocení 

a zájem o ně u dětí, rodičů i škol zvýšila náročnost zpracování BP. Práce je postavena logicky, dobře 

strukturována, jednotlivé kapitoly jsou vcelku vyvážené. Popsané způsoby získávání i zpracování dat budí 

důvěru. Autor v této oblasti odvedl velký kus práce. Bohužel se (kapitola 6 Výsledky - dotazníkové šetření) 

místy nevyhnul snaze získaná data „vytěžit“ i za cenu ztráty smyslu, přehlednosti a nosnosti sdělení. 

V teoretické oblasti (kapitola 2 Syntéza poznatků) se zdá, že získal velmi dobrý přehled o problematice, i 

když rozpaky trochu budí použití nekoherentní definice PA z učebnice Biologie člověka pro učitele 

(Machová, 2016). Stejně tak zmínka o některých programech podporujících PA od amerických autorů Ward, 

Saunders a Pate (2007) aniž by byly nějakým způsobem šířeji rozvedeny, lokalizovány a uvedeny do vztahu 

s tématem práce působí spíše rušivě, než by prokázala autorovu orientaci v problematice pohybových 

programů ve světě. Celkově působí předkládaná BP velmi dobrým dojmem. Autor zjevně přistupoval 

k tématu zodpovědně. Finální zpracování však ukazuje na spěch, který se odráží v řadě překlepů a též 

neobratných formulacích, které jsou překážkou dobré čtivosti práce. 

 



Připomínky: 

 Bylo by mnohdy na místě v tabulkách nahradit procenta uvedením četností. 

 Na str. 14 je odkaz na autory Fröml, Novosad, Svozil (1999), chybí však v seznamu použitých 

zdrojů. 

 V některých zkoumaných programech (většina programů je určena výhradně žákům prvního stupně) 

je zásadní účast sportovních trenérů, cvičitelů, či jiných osob, kteří nejsou zaměstnanci školy. 

V dotazníku distribuovaném zaměstnancům škol to není nijak zakomponováno. Domnívám se, že to 

mohlo způsobit zkreslení některých výsledků. 

 

Otázky k obhajobě: 

 Neuvažoval jste o zařazení dotazu, zda aktivní realizátoři (učitelé a další) zkoumaných 

podpůrných programů byli v rámci těchto programů nějak školeni a jak ho případně hodnotí? 

 Je něco, co byste nyní se současnými zkušenostmi dělal jinak? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě.   
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